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Stichting Molenaarspensioenfonds

Reglement klokkenluidersregeling

Artikel 1

Definities
1. Fonds:  Stichting Molenaarspensioenfonds;

2. Onregelmatigheid: een gebeurtenis van algemene, operationele of financiële aard 

die een ernstig gevaar vormt of kan vormen voor de beheerste 

en integere bedrijfsvoering  van het fonds; 

3. Vertrouwenspersoon: degene die door het bestuur van het fonds als 

vertrouwenspersoon is benoemd;

4. Klokkenluider: de functionaris die aan de vertrouwenspersoon melding doet van 

een onregelmatigheid; 

5. Functionaris:  - leden van het bestuur van het fonds;

- leden van het verantwoordingsorgaan;

- leden van de raad van toezicht.

Artikel 2

Procedure

Alle functionarissen hebben de mogelijkheid aan de vertrouwenspersoon te rapporteren over 

onregelmatigheden. Dit kan gaan om onregelmatigheden zowel binnen het pensioenfonds als bij partijen 

aan wie taken worden uitbesteed. De melding geschiedt schriftelijk, elektronisch of mondeling.

Artikel 3

Afhandelen melding

1. De vertrouwenspersoon stemt met de voorzitter van het bestuur van het fonds af op welke wijze 

gevolg wordt gegeven aan een melding van een onregelmatigheid. Indien de melding betrekking heeft 

op de voorzitter, vindt afstemming plaats met de secretaris van het bestuur van het fonds.

2. Binnen een periode van vier weken, vanaf het moment van melding aan de vertrouwenspersoon, 

wordt de klokkenluider door of namens de voorzitter van het bestuur van het fonds of de secretaris van 

het bestuur van het fonds schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt over de 

gemelde onregelmatigheid. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.

3. Indien binnen vier weken geen inhoudelijk standpunt over de gemelde onregelmatigheid kan worden 

gegeven, wordt de klokkenluider door of namens de voorzitter van het bestuur of de secretaris van het 

bestuur van het fonds hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Hierbij wordt aangegeven binnen welke 

termijn een standpunt tegemoet kan worden gezien.
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Artikel 4 

Rechtsbescherming
1. De personen die financieel afhankelijk zijn van het pensioenfonds, kunnen als klokkenluider, zonder 

gevaar voor hun positie rapporteren over onregelmatigheden binnen het pensioenfonds van algemene, 

operationele en financiële aard. Zij kunnen schriftelijk, elektronisch of mondeling rapporteren aan de 

vertrouwenspersoon.

2. Een melding van een onregelmatigheid zal op verzoek van degene die de onregelmatigheid heeft 

gemeld anoniem blijven binnen de rest van de organisatie van het pensioenfonds.

Artikel 5

Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking met ingang van 9 september 2014.


